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سباق قطر جوكي كلوب على مضمار شانتيي بفرنسا 
مضمار  على  األولى  الفئة  من  كلوب  جوكي  قطر  جائزة  سباق  المقبل  يونيو  من  الخامس  في  ينطلق   

شانتيي بفرنسا، في نسخته رقم 182، برعاية نادي السباق والفروسية، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة 

بين نادي السباق والفروسية وفرانس غالو.

المهجنة  للخيل  مفتوح  األولى  الفئة  من  كلوب  جوكي  قطر  جائزة  على  للسباق  الرئيسي  الشوط  ويقام 

األصيلة عمر 3 سنوات، لمسافة 2100م، وهو من أبرز وأهم األشواط الكالسيكية ضمن برنامج السباقات 

الفرنسي.

عادت للدوحة محملة بذهبية دورة األلعاب الخليجية

استقبال حافل لبعثة الكرة الطائرة
الطائرة  لكرة  منتخبنا  بعثة  حظيت 

أمس،  للدوحة  وصولها  عند  مميز  باستقبال 

دورة  بذهبية  التتويج  بعد  الكويت  من  قادمة 

األلعاب الخليجية الثالثة.

االستقبال  هذا  الطائرة  عنابي  استحق  وقد 

البعثة ألرض الوطن، حيث  المميز عند عودة 

للغاية  راقيا  وأداء  قدم منتخبنا صورة مشرقة 

الذهبية  الميدالية  حصد  خالله  من  استحق 

الثالثة  الخليجية  الرياضية  األلعاب  دورة  في 

أشواط  بثالثة  اإلماراتي  نظيره  على  فوزه  بعد 

الكرة  لمنافسات  الختامي  اليوم  في  رد  دون 

الطائرة في الدورة.

وحقق منتخبنا الذهبية بعد 5 مباريات انتصر 

فيها بشكل متتاٍل خالل مشواره في الدورة دون 

خسارة أي شوط مؤكدًا استحقاقه للميدالية 

الذهبية التي تّوج بها للمرة األولى.

رئيس  الكواري  غانم  علي  أشاد  جانبه  من 

باالستقبال  الطائرة  للكرة  القطري  االتحاد 

صورة  قدم  منتخبنا  أن  مؤكدا  المميز، 

التتويج  واستحق  القطرية،  للرياضة  مشرفة 

من  الهدف  أن  مؤكدًا  الذهبية  بالميدالية 

البداية كان هو التتويج بالذهبية، وأضاف أن 

هذه  في  المسؤولية  قدر  على  كانوا  الالعبين 

الدورة وأدوا المباريات بالمستوى الذي يناسب 

تعتبر  هذه  بأن  منوها  الخليجية  المنتخبات 

التي  الخليجية  البطوالت  األولى في  المرة  هي 

أي  يخسر  أن  دون  باللقب  منتخب  فيها  يتّوج 

شوط وهذا ما سيسجله التاريخ لمنتخبنا.

الوردي  باالستقبال  العنابي  نجوم  أشاد  كما 

حافزا  ذلك  وسيكون  للدوحة،  عودته  عند  لهم 

اإلنجازات  من  لمزيد  المستقبل  في  لهم 

للطائرة العنابية.

{ بعثة عنابي الطائرة

تتويج الفائزين ببطولة 
الرياضة للجميع للبولينج
اختتمت بطولة الرياضة 

للجميع للبولينج التي 

أقامها االتحاد القطري 

للرياضة تحت مظلة 

وزارة الرياضة والشباب 

وبالتعاون مع االتحاد 

القطري للبولينج بصالة 

مركز قطر، وسط مشاركة 

كبيرة، حيث بلغ العدد 

الكلي 60 العبًا، بينما 

تجاوزت نسبة الالعبين 

القطريين 50 % من مجموع 

المشاركين.

وقام سعيد الهاجري عضو 

مجلس إدارة االتحاد 

القطري للبولينج وعواد 

الشمري منسق عام 

الفعاليات باالتحاد القطري 

للرياضة للجميع بتتويج 

الفائزين، وقد حصل أحمد 

الرويلي العب منتخب قطر 

للبولينج على المركز األول 

والميدالية الذهبية، وجائزة 

مالية قدرها 2000 ريال، 

وحل في المركز الثاني 

عبد الله حسن، وحصل 

على الميدالية الفضية 

وجائزة مالية بقيمة 1500 

ريال، وجاء في المركز 

الثالث تيسير نظمي ونال 

الميدالية البرونزية وجائزة 

مالية 1000 ريال.

 وهنأ عواد الشمري 

الفائزين بالمراكز الثالثة 

األولى، ووجه الشكر لجميع 

المشاركين على المستوى 

الجيد والتنافس القوي.

وقدم عواد الشمري درعا 

تذكارية من الرياضة 

للجميع لالتحاد القطري 

للبولينج، تقديرا على 

المجهودات المبذولة، 

والتعاون إلنجاح البطولة.

{ جانب من تتويج الفائزين

شيخ دياباتي مهاجم الغرافة:

أريد إنهاء مسيرتي بفرنسا
إنهاء  يريد  ال  أنه  الغرافة  مهاجم  دياباتي  شيخ  أكد 

مسيرته المهنية خارج فرنسا التي يعشقها ويتمنى أن 

ينهي مسيرته الكروية بفرنسا.

كرة  للعب  الفرصة  لي  أتيحت  إذا  الفهود:  مهاجم  وقال 

وستكون  سرور..  بكل  سأوافق  ميتز  أو  بوردو  مع  القدم 

فرصة جيدة لي من أجل اللعب في فرنسا.

صفحته  عبر  سابق  وقت  في  أعلن  الغرافة  نادي  وكان 

دياباتي حتى  المالي شيخ  الرسمية استمرار مهاجمه 

عام 2023 بقميص الفهود.

جونثان  لإليفواري  بديال  للغرافة  جاء  قد  الالعب  وكان 

كودجيا المصاب، وقدم عروضا طيبة ومميزة مع الفريق 

وسجل الكثير من األهداف ويعتبر من العناصر المؤثرة 

ستارمتشوني،  اندريا  اإليطالي  المدرب  تشكيلة  في 

لمجلس  تحسب  إيجابية  نقطة  استمراره  ولذلك 

اإلدارة.

أن احترف في  له  الهجوم وسبق  ويلعب في مركز خط 

صفوف الكثير من األندية األوروبية واآلسيوية مثل نادي 

القدم  لكره  مالي  ومنتخب  بوردو  وجيروندان  نانسي 

و طهران  استقالل  ونادي  اجاكسيو  ونادي  ميتز  ونادي 

بينيفينتو  ونادي  سبور  وعثمانلي   Centre Salif Keita
ونادي اإلمارات.

»أيو« يهدي رئيس 
غانا قميص السد

أهدى العب نادي السد، النجم الدولي الغاني أندريه أيو، 

أدو  أكوفو  نانا  غانا،  جمهورية  رئيس  إلى  النادي  قميص 

خالل الزيارة التي قام بها إلى مكتب رئيس جمهورية بالده 

أمس.

وأمضوا  مكتبه  في  بالرئيس  السد  نادي  نجم  التقى  وقد 

واالستعدادات  الغاني  المنتخب  عن  الحديث  في  الوقت 

النجوم  بدعم  الرئيس  وعد  وقد   ،2022 العالم  لكأس 

السوداء قبل مونديال قطر في وقت الحق من هذا العام.

والتقطا  للرئيس  السد  أيو قميص نادي  أندريه  كما قدم 

صورًا تذكارية، ومن المقرر أن يقود نجم الزعيم السداوي 

ضد  األفريقية  األمم  كأس  تصفيات  في  غانا  منتخب 

مدغشقر وإفريقيا الوسطى الشهر المقبل، كما سيسافر 

كأس  بطولة  في  للمشاركة  اليابان  إلى  الفريق  مع 

كيرين. وكان أنهى أندريه أيو مشواره األول في دوري نجوم 

على  الثاني  للموسم  خسارة  دون  السد  مع  كبطل   QNB
مع  بالمشاركة  الدوري  في  الفريق  هداف  وكان  التوالي، 

أكرم عفيف ولكل منهما 13 هدفا.

بدء التحضيرات لمواجهة إيران في بداية مشوار اآلسيوية

بعثة العنابي األولمبي تصل طشقند

بعثة  باألمس  طشقند  األوزبكية  العاصمة  وصلت 

غمار  لخوض  تأهًبا  وذلك  األولمبي،  منتخُبنا 

عاًما   23 تحت  آسيا  كأس  نهائيات  في  المشاركة 

الشهر  مطلع  من  اعتباًرا  أوزبكستان  في  ستقاُم  والتي 

إلى  األولى  بالمجموعة  فيها  يلعُب  والتي  المقبل، 

جانب منتخبات إيران وأوزبكستان وتركمانستان... 

إلى  مؤهلة  غير  القادمة،  اآلسيوية  النهائيات  وتعد 

للبطولة  القارية  التصفيات  تقام  حيث  األولمبياد، 

المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، خالل العام القادم 

.2023
له  مقعد  لحجز  األولمبي  الوطني  منتخبنا  ويسعى 

كل  وثاني  أول  يتأهُل  حيث  النهائي،  ربع  الدور  في 

للدور  األربعة  الفائزون  يتأهل  ثم  ومن  مجموعة، 

المنتخب  وكان  النهائية.  المباراة  ثم  النهائي  نصف 

في  الودية  تجاربه  أمس  يوم  اختتم  قد  القطري 

ثالثة  بواقع  األردني  نظيره  أمام  بخسارته  الدوحة، 

على  أقيمت  التي  المواجهة  في  هدفين  مقابل  أهداف 

المواجهة  انتهت  فيما  الوكرة،  في  الجنوب  استاد 

الفائت  االثنين  يوم  بينهما  جمعت  التي  األولى 

المدرب  يكوَن  أن  ويتوقع  فريق،  لكل  بهدف  بالتعادل 

رؤية  على  حصل  قد  كوردوفا  نيكوالس  التشيلي 

في  الظهور  قبل  السلبيات  أبرز  على  وتعرف  واضحة، 

المباريات الرسمية المقبلة بالبطولة اآلسيوية.

آسيا  كأس  بطولة  نهائيات  غمار  العنابي  ويخوض 

تحت 23 عامًا المقرر إقامتها في الفترة من 1-19 يونيو 

بلقاء  البطولة  في  مشواَره  األدعم  ويبدأ  المقبل... 

بونيودكور  باستاد  المقبل  األربعاء  اإليراني  نظيره 

)طشقند(، ويلتقي في الجولة الثانية نظيره األوزبكي 

)طشقند(  مركازي  بكستكور  باستاد  المضيف 

نظيره  بلقاء  المجموعات  دور  ويختتم  يونيو،   4 يوم 

7 يونيو باستاد بونيودكور )طشقند(. التركماني 

{ بعثة العنابي االولمبي

عوض الكباشي كتب

الجزائري جمال فيرحي يحصد المركز األول

ختام بطولة الشطرنج الخاطف المفتوحة
التي  المفتوحة  الخاطف  الشطرنج  بطولة  اختتمت 

تحت  القطري  االتحاد  في  التدريب  مركز  نظمها 

 80 بمشاركة  للشطرنج  القطري  االتحاد  إشراف 

األول  المركز  شارما  تاكس  الهندي  ونال  والعبة  العبًا 

كأفضل العب في فئة أقل من 16 عامًا، وحققت الهندية 

في  العبة  كأفضل  األول  المركز  جوروبراساد  أموليا 

القحطاني  خليفة  نجح  كما  سنة،   16 من  أقل  فئة 

في تحقيق أفضل العب قطري بحصوله على 6 نقاط 

13 بالترتيب العام، في وقام يوسف  وحل في المركز 

القطري  االتحاد  في  العام  السر  أمين  المطوع  محمد 

لم  لمن  التوفيق  وتمنى  الفائزين،  بتتويج  للشطرنج 

يحالفهم التوفيق في البطوالت القادمة.

فاز على ليفربول وتوج بدوري األبطال للمرة الرابعة عشرة في تاريخه

ريـــال مـــدريــــد بـطــــــال ألوروبـــا
توج ريال مدريد اإلسباني بلقب دوري أبطال 

أوروبا للمرة الـ14 في التاريخ بعد فوزه بهدف 

دون رد على ليفربول في نهائي باريس مساء 

البرازيلي  تألق  المباراة  شهدت  وقد  أمس، 

المباراة  هدف  صاحب  جونيور  فينسيوس 

الوحيد، ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه.

وقد انتهى الشوط األول من المباراة بالتعادل 

0/ 0، وشهد ارتداد تسديدة لماني من القائم، 
مدريد  لريال  صحيح  لهدف  الحكم  وإلغاء 

هذا  المسابقة  هداف  سجله   45 الدقيقة  في 

الموسم "كريم بنزيمة" بداعي التسلل رغم 

أن الكرة عائدة من قدم أحد العبي ليفربول.

النتيجة  في  التقدم  مدريد  ريال  واستطاع 

الثاني  الشوط  بداية  من  فقط  دقائق   9 بعد 

فينسيوس  الشاب  البرازيلي  العبه  بفضل 

فيدي  من  تمريرة  استغل  الذي  جونيور 

ليجعلها  التسلل  مصيدة  ضربت  فالفيردي 

1/ صفر.
الشوط  فترات  معظم  على  ليفربول  وسيطر 

الطرف  وكان  النهائية،  المباراة  من  األول 

غير  لقطة،  من  أكثر  في  للتسجيل  األقرب 

اآلونة  في  الفريق  نجم  حرم  الحظ  سوء  أن 

األخيرة »ساديو ماني« من افتتاح التسجيل 

عن الدقيقة 21.

على  جميلة  تمريرة  ماني  ساديو  وتسلم 

عالية  فردية  وبمهارة  الجزاء  منطقة  حافة 

كارفاخال  وداني  ميليتاو  إيدير  من  تخلص 

تسديدة  الثبات  وضع  من  يسدد  أن  قبل 

من  ارتدت  الجزاء  منطقة  داخل  من  ُمتقنة 

تيبو  الحارس  لمسها  بعدما  األيمن  القائم 

كورتوا بأطراف أصابعه.

عرضية  كرة  صالح  محمد  بعدها  وضرب 

مدريد  ريال  منطقة  داخل  من  قوية  برأسية 

تيبو  الحارس  أحضان  في  سهلة  ذهبت 

كورتوا عند الدقيقة 34.

ليفربول  ُمبادلة  مدريد  ريال  وحاول 

بنزيمة  كريم  سرعات  باستغالل  الهجمات 

لوكا  وتمريرات  جونيور  وفينسيوس 

إنهاء  في  ينجح  وكاد  البينية،  مودريتش 

الشوط األول متقدًما بنتيجة 1-0، لكن حكم 

عندما  آخر  رأي  له  كان  المساعد  الفيديو 

في  بنزيمة  كريم  سجله  الذي  الهدف  ألغى 

الدقيقة 45.

محمد  مقدمتهم  وفي  ليفربول  نجوم  وطالب 

وجود  بداعي  جزاء  ركلة  باحتساب  صالح 

الحكم  لكن   ،57 الدقيقة  عند  باليد  لمس 

الهجمة  لترتد  اللعب،  باستمرار  أشار 

للنادي  األول  الهدف  فينسيوس  ويسجل 

غير  فرحة  وسط  الشعار  وُيقبل  الملكي 

عادية من زمالئه.

للتسجيل  جادة  بمحاولة  صالح  محمد  ورد 

في الدقيقة 65 بتسديدة مذهلة بباطن القدم 

اليسرى تصدى لها تيبو كورتوا بقبضة اليد 

ليبعدها عن أقصى الزاوية اليمنى.

من  جديدة  تسديدة  كورتوا  تيبو  وأزاح 

محمد صالح داخل منطقة الست ياردات في 

الدقيقة 69 لينقذ مرماه من هدف ُمحقق 100 

% بردة فعل ُيحسد عليها.
وفي الدقيقة 79 واصل كورتوا تألقه وتصدى 

غيرت  صالح  محمد  من  ثالثة  لتسديدة 

بقفزة  جوتا  ديوجو  جسد  في  اتجاهها 

الكرة  إبعاد  من  مكنته  ورشيقة  سريعة 

بأطراف أصابعه من الزاوية اليسرى لتذهب 

ركنية.

حدود  على  طولية  تمريرة  صالح  وتسلم 

المنطقة بمهارة فائقة ثم راوغ فيرالن ميندي 

وسدد بالقدم اليمنى من الوضع راكًضا على 

في  وأمتع  أبدع  الذي  كورتوا  يمين  أقصى 

تصديه لتلك الكرة على وجه التحديد.

اللقاء  وحافظ مدريد على تقدمه حتى نهاية 

في  عشرة  الرابعة  للمرة  اللقب  وحصد 

تاريخه.
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بعد فوزه على المنتخب الكويتي »3 / صفر«

منتخبنا للبادل يحصد الذهبية الخليجية

دورة  في  الذهبية  بالميدالية  للبادل  الوطني  منتخبنا  تّوج 

نظيره  على  فوزه  بعد  الثالثة  الخليجية  الرياضية  األلعاب 

الدورة  البادل في  /  صفر أمس في ختام منافسات   3 الكويتي 

الشهر  نهاية  حتى  وتستمر  الكويت،  دولة  في  حاليا  المقامة 

الدول  من  ورياضية  رياضي   1700 نحو  بمشاركة  الجاري 

مشواره  االنتصار  بهذا  منتخبنا  وأكمل  الست.  الخليجية 

بالعالمة الكاملة، محققا الفوز في جميع المباريات األربع التي 

البادل في دورة  األولى للعبة  الذهبية  لعبها ليتّوج بالميدالية 

األلعاب الرياضية الخليجية.

حساب  على  لصالحه  الفوز  حسم  في  منتخبنا  ونجح 

ففي  بينهما،  الثالث  المواجهات  في  الكويتي  المنتخب 

سعدون  العزيز  عبد  من  المكون  الثنائي  فاز  األولى  المواجهة 

الكويتي أحمد محمد  الثنائي  الله، على  الكواري ومحمد عبد 

2 و6    / وعبد العزيز معيوف بمجموعتين دون مقابل بواقع )6 

.)4  /
وفي المباراة الثانية فاز الثنائي محمد سعدون الكواري وعبد 

العوضي  الرحمن  عبد  الكويتي  الثنائي  على  الحجي  الله 

ومحمد عبد الله بمجموعتين دون مقابل أيضا )6 /  3 و6 /  2(.

الجفيري  ريان  من  المكون  الثنائي  فاز  الثالثة  المباراة  وفي 

وعلي  العوضي  نجيب  الكويتي  الثنائي  على  الصايغ  وعلي 

حيات بمجموعتين نظيفتين بواقع )6 /  صفر و6 /  صفر(.

} تصوير – عباس علي {  لقطة جماعية بعد حصد الذهبية{  عنابي البادل مع الذهبية

عبد الله تاج محمد الكويت

{  منتخبنا الوطني لليد

عبد الله الحجي:

إنجاز جديد للبادل القطري
منتخبنا  العب  الحجي  الله  عبد  أكد 

بالميدالية  الفوز  أن  على  للبادل  الوطني 

الرياضية  األلعاب  لدورة  الذهبية 

للبادل  جديدا  إنجازا  يعد  الخليجية 

والقائمين  الالعبين  إن  وقال  القطري 

كبيرة  مجهودات  بذلوا  المنتخب  على 

لتحقيق هذه الميدالية والحمد لله تكللت 

إن  وقال  اإلنجاز.  بهذا  الجميع  مجهودات 

ألنه  صعبة  كانت  الكويت  أمام  المواجهة 

منتخبنا  ولكن  متميزين  العبين  يضم 

نجح من خالل إصرار وعزيمة الالعبين في 

حسم الفوز في المباريات الثالث.

{  الخنجي وفرحة االنتصار

جبر المطوع:

قدمنا ما نستحق عليه التتويج
منتخبنا  العب  المطوع  جبر  أعرب 

بالفوز  سعادته  عن  للبادل  الوطني 

األلعاب  لدورة  الذهبية  بالميدالية 

إن  وقال  الثالثة  الخليجية  الرياضية 

قطر  لميداليات  إضافة  الذهبية  هذه 

وإنما  لم تتحقق بسهولة  الدورة وهي  في 

طوال  كبيرة  وجهود  تعب  ثمرة  كانت 

الماضية. الفترة 

وأضاف بأن منتخبنا أثبت وجوده عندما 

بطولة  بلقب  وفاز  العالم  لبطولة  تأهل 

في  أمله  عن  معربا  قطر،  في  الخليج 

مستقبال. اإلنجازات  من  المزيد  تحقيق 

في ثاني مبارياته ضمن مسابقة الفرق

منتخب التنس في مهمة خاصة اليوم

{  أبطال منتخبنا الوطني للبادل

{  شنان

خليفة الجاسم:

طموحنا الفوز بالميدالية الذهبية
على  العام  المشرف  الجاسم  تيسير  خليفة  اعتبر 

الكويت  أمام  األمس  مباراة  اليد  لكرة  الوطني  منتخبنا 

بأن  وقال  البحرين  مع  المقبلة  للمواجهة  إعداد  بمثابة 

المنتخب  وتهئية  بأريحية  الفوز  تحقيق  هو  كان  المهم 

نتمنى  والتي  البحرين  أمام  واألهم  القادمة،  للمباراة 

أجل  من  الفوز  ونحقق  الظن  حسن  عند  فيها  نكون  أن 

التتويج بالميدالية الذهبية.

تسعة  بفارق  وتقدم  بقوة  دخل  المنتخب  بأن  وأضاف 

في  تراجع  حدوث  إلى  المريح  الفارق  هذا  وأدى  أهداف، 

المستوى مشيرا إلى أن هذه المباراة تعد درس لالعبين 

الفارق  كان  مهما  بقوة  األداء  مواصلة  ضرورة  حيث  من 

لعدم تكرار ما حصل في المباراة القادمة.

بأن  وقال  البحرين،  لقاء  صعوبة  على  الجاسم  وأكد 

يشارك  البحرين  وأن  خصوصا  قوية  ستكون  المباراة 

في هذه الدورة بالمنتخب األول باستثناء العبين اثنين 

هو  الملعب  ويبقى  بالرديف  يشارك  منتخبنا  فيما 

الفيصل بين المنتخبين.

البحرين  الفريقين  بين  دربي  قوية  البحرين  مباراة 

حضر كامال ما عدا عنصرين نحن فريق الرديف ويبقى 

الملعب هو الفيصل.

حقق منتخبنا الوطني لكرة السلة )3 × 3( للسيدات 

فوزين أمس في انطالق منافسات هذه اللعبة بدورة 

األلعاب الرياضية الخليجية الثالثة.

فقد فاز المنتخب على نظيره العماني 16 /  12، وفاز 

على المنتخب الكويتي 12 /  10، فيما خسر مباراتين 

أيضا كانت األولى أمام البحرين 6 /  8 والثانية أمام 

السعودية 11 /  13.

وسوف يلتقي منتخبنا مع المنتخب اإلماراتي اليوم، 

حيث يتطلع لتحقيق الفوز من أجل الصعود إلى الدور 

قبل النهائي والمنافسة على الميداليات.

حقق فوزا مهما على الكويت

أدعـــم الـيـــد يـــواصـل انتــصــاراتــه
فاز منتخبنا الوطني لكرة اليد على نظيره الكويتي بنتيجة 24 /  23 أمس 

الخليجية  الرياضية  األلعاب  دورة  منافسات  ضمن  الثالثة  مباراته  في 

الثالثة. ورفع منتخبنا رصيده بهذا الفوز الذي يعد الثالث له على 

الحصول  ليضمن  الترتيب  صدارة  في  نقاط   6 إلى  التوالي 

خالل  من  الفضية  أو  الذهبية  الميداليتين  إحدى  على 

المباراة األخيرة والحاسمة أمام المنتخب البحريني 

بعد غد الثالثاء في ختام الدورة.

  /  4 تقدم  حيث  بقوة  المباراة  منتخبنا  بدأ  وقد 

القوي  الدفاع  خالل  من  السابعة  الدقيقة  في   1
وقتا  الكويت  مدرب  ليطلب  الفعال  والهجوم 

أفضلية  إليقاف  محاولة  في  مبكرا  مستقطعا 

واصل  حيث  جدوى  دون  لكن  منتخبنا 

فيه  أضاع  الذي  الوقت  في  تفوقه  منتخبنا 

المحاوالت  من  الكثير  الكويتي  المنتخب 

وسارت   2   /  8 إلى  النتيجة  لتصل  الهجومية 

الذي  منتخبنا  لصالح  واحد  باتجاه  المباراة 

الدقيقة  في   3   /  10 إلى  بالنتيجة  أكثر  ابتعد 

طلب  إلى  الكويت  مدرب  دفع  ما  وهو  العشرين 

وقت مستقطع ثان في ظل عدم فريقه على مجاراة 

منتخبنا  ولكن  أهداف  سبعة  بفارق  والتأخر  منتخبنا 

كان على موعد بعد استئناف اللعب مع تعزيز تقدمه إلى 

وخصوصا  الكويتي  المنتخب  أداء  يتحسن  أن  قبل   3   /  12

في الشق الهجومي مما مكنه من مجاراة منتخبنا في الوقت المتبقي من 

الشوط الذي انتهى بتقدم منتخبنا 16 /  9.

الكويتي بصورة مغايرة  المنتخب  الثاني عاد  وفي الشوط 

من  مستفيدا  متتالية  أهداف  ثالثة  سجل  حيث 

  /  12 إلى  الفارق  ليقلص  العبينا  أداء  تراجع 

وقت  طلب  إلى  منتخبنا  مدرب  ليضطر   16
أضاف  اللعب  استئناف  وبعد  مستقطع، 

على  له  رابعا  هدفا  الكويتي  المنتخب 

اول  منتخبنا  يسجل  أن  قبل  التوالي 

ست  مرور  بعد  الشوط  هذا  في  أهدافه 

في  الكويتي  المنتخب  واستمر  دقائق 

  /  16 لهدفين  الفارق  ليضيق  تفوقه 

ويوسع  ذلك  بعد  منتخبنا  ليعود   18
لم  ولكنه  أهداف  خمسة  إلى  الفارق 

المنتخب  استفاد  حيث  عليه  يحافظ 

الكويتي من إيقاف العبنا أمين قحيص 

23 مع    /  20 ليقلص الفارق مرة أخرى إلى 

وصول المباراة إلى الدقائق العشر األخيرة 

تعديل  الكويتي  المنتخب  فيها  حاول  التي 

واقترب من ذلك ولكن منتخبنا نجح  النتيجة، 

بفوزه  المباراة  لتنتهي  تقدمه  على  الحفاظ  في 

بنتيجة 24 /  23. {  العنابي يفوز على الكويتي

يواجه اإلمارات اليوم

فوزان لمنتخب سيدات 
السلة )3 × 3(

{  عنابي السلة للسيدات يحقق انتصارين

انطالق منافسات 
المبارزة والكاراتيه

تنطلق اليوم منافسات المبارزة 

في دورة األلعاب الرياضية 

الخليجية الثالثة.

ويمثل منتخبنا كل من: جابر 

الفدعق ومحمد الهزاع ومحمد 

العوالن ومشعل القحطاني وخالد 

حسين وعبد الله إسماعيل وعلي 

تركي.

كما تنطلق اليوم منافسات 

الكاراتيه والتي يمثل منتخبنا 

فيها أربعة العبين هم: خالد 

سمير وعبد الله رشاد ويمان 

أشرف وأدهم عبد الناصر.

يلتقي منتخبنا 

الوطني للتنس مع 

نظيره الكويتي اليوم 

في ثاني مبارياته 

ضمن مسابقة الفرق 

بدورة األلعاب الرياضية 

الخليجية الثالثة.

وكان منتخبنا فاز في 

مباراته األولى أمس 

األول على المنتخب 

اإلماراتي 3 / صفر.


